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2013: kwaliteit voorop!
Als in 2013 één doelstelling centraal stond, 
zowel in het beleid als in de dagelijkse activiteit, 
dan was het patiëntgerichte zorgkwaliteit. 
Elke leidinggevende, elke arts en medewerker 
ademde dezelfde focus op kwaliteit en werd 
een evenwaardige schakel in het voortdurend 
verantwoord verbeteren in functie van de patiënt. 
De organisatiecultuur werd ervan doordrongen. 
Met het oog op gerichte kwaliteitsverbetering, 
ontwikkelden we een set aan instrumenten 
voor interne kwaliteitsevaluatie, gaande van 
dossierreview en datamonitoring tot interne 
kwaliteitsrondes. Bij deze ‘tracers’ wordt het 
zorgtraject van een concrete patiënt doorgelicht 
in alle aspecten van zorg, van voor opname tot 
na ontslag. De resultaten tonen het specifiek 
verbeterpotentieel en leiden tot effectieve zorg-
optimalisering. voortdurend 

verantwoord 
verbeteren

Time out 
voor veilige heelkunde
az Sint-Blasius draagt veilige zorgverlening 
hoog in het vaandel. Gedurende heel 
2013 werden tientallen zorgprocessen 
geanalyseerd en verbeterd in functie van 
patiëntveiligheid. Inzake heelkunde is het 
wereldwijd aangetoond dat een consequent 
en goed uitgevoerde ‘time out’ essentieel is 
voor een veilig verloop van de ingreep. Deze 
time out houdt in dat chirurg, anesthesist 
en operatieverpleegkundige samen, luidop, 
enkele kritieke punten overlopen vooraleer 
met de ingreep te starten. Bij een goede time 
out ligt de focus niet op het invullen van de 
checklist maar op het teamgebeuren. In 2013 
werd onze time out procedure onder de loep 
genomen en geoptimaliseerd. 

Meten om te verbeteren
az Sint-Blasius startte ruim een decennium geleden met het bepalen en opvolgen van meetpunten in alle beleids- en zorgdomeinen, 
met het oog op procesverbetering. De resultaten van de monitoring tonen de weg naar gerichte kwaliteitsverbetering. Wanneer 
gemiddelden van andere ziekenhuizen  beschikbaar zijn, vergelijken we onze resultaten. Zo werden eind 2013 de VIP2 indicatoren 
bekendgemaakt m.b.t. de kwaliteit van de Vlaamse borstklinieken. In de lijn van ons engagement om transparant te communiceren 
over de kwaliteit van onze patiëntenzorg, zijn deze en andere resultaten publiek beschikbaar op onze website www.azsintblasius.
be/over/kwaliteit. az Sint-Blasius is ervan overtuigd dat publieke rapportering bovendien leidt tot interne verbetering en juicht 
daarom de toenemende transparantie in de ziekenhuissector toe.

az Sint-Blasius

Meer weten? Permanente rapportering over management, 
zorgkwaliteit en meetresultaten via www.azsintblasius.be (‘over ons’).

Pijncentrum erkend
In 2013 werd het multidisciplinair pijncentrum van az Sint-
Blasius door de overheid erkend als expert en kenniscentrum 
in pijnbehandeling. Het pijnteam werd uitgebreid en telt 
nu drie pijnartsen, pijnverpleegkundigen, psychologen, 
een sociaal verpleegkundige, een ziekenhuisapotheker, 
kinesitherapeuten en ergotherapeuten. De teamleden 
bekijken elk vanuit hun specialisme en toch gezamenlijk 
de pijn, en stellen een behandelplan voor met als doel het 
functioneren en de levenskwaliteit te verbeteren.

Medische beeldvorming Zele: 
een volwaardig aanbod
In 2013 werd flink geïnvesteerd in de dienst 
medische beeldvorming van campus Zele.  
Naast de vernieuwde en digitale röntgenzaal 
voor klassieke RX-opnames, telt de dienst 
nu ook een CT-scanner, een nieuwe digitale 
mammograaf (voor borstonderzoek), een 
echografietoestel en een botdensitometer. 
De dienst medische beeldvorming is sinds 
2013 ook volledig gedigitaliseerd. NMR wordt 
aangeboden op campus Dendermonde.

Nieuw: 
centrum voor hartrevalidatie 
Sinds begin 2013 biedt az Sint-Blasius een door de 
overheid erkend cardiorevalidatieprogramma aan. Dit 
centrum begeleidt patiënten na een hartprobleem 
tijdens hun herstel. De begeleiding gebeurt door een 
gespecialiseerd hartrevalidatieteam. Een persoonlijk 
oefenprogramma brengt de conditie weer op peil. Ook 
infosessies en individuele begeleiding m.b.t. het dieet, 
eventuele psychosociale problemen en stress worden 
aangeboden. De eerste opvolgresultaten wijzen op een 
belangrijke verbetering van de algemene gezondheid en 
mortaliteit.

Vaatheelkunde live op wereldcongres 
De dienst vaatheelkunde van az Sint-Blasius heeft tijdens het LINC 
congres te Leipzig (www.linc2014.com) vier endovasculaire ingrepen 
live uitgevoerd en becommentarieerd. Verstoppingen van twee 
bekkenslagaders, een dijbeenader en twee onderbeenbloedvaten 
werden met de laatst ontwikkelde en nog niet wijd verspreide 
technologie succesvol behandeld, voor het oog van meer dan 4600 
deelnemers. De congresleden waren afkomstig van de hele wereld 
en kwamen vooral naar Leipzig om de meest recente ontwikkelingen 
in de minimaal invasieve bloedvatenchirurgie te leren kennen. 

Bevallen in az Sint-Blasius is in
Het jaarverslag 2013 van het Studiecentrum 
voor Perinatale Epidemiologie geeft aan dat 
het aantal geboortes in Vlaanderen vorig jaar 
voor het derde jaar op rij daalde. In 2013 
werden 65.484 verlossingen in Vlaanderen 
geregistreerd, een daling van 2% in vergelijking 
met 2012.
De kraamafdeling van az Sint-Blasius volgt deze 
trend echter niet! Bevallen in az Sint-Blasius is 
in.  In 2013 noteerden we 918 bevallingen; een 
groei van 8% t.o.v. 2012. De hedendaagse visie 
en klantvriendelijkheid van gynaecologen en 
vroedvrouwen worden duidelijk gewaardeerd.

Sportgeneeskunde 
Sinds 2013 kunnen sporters terecht op de sportraadpleging na 
verwijzing door de huisarts. Deze sportraadpleging richt zich tot 
sporters met blessures voor een professionele behandeling en 
advies, en tot sporters die hun conditie willen kennen, voor een 
maximale inspanningstest met lactaatmetingen. 
Ook een sportmedisch geschiktheidsonderzoek is vanaf nu 
mogelijk in az Sint-Blasius, na voorafgaande raadpleging bij de 
huisarts. De sportraadpleging wordt georganiseerd door de dienst 
fysische geneeskunde, wanneer nodig i.s.m. andere disciplines, en 
is een aanvulling bij het sportmedisch aanbod van huisartsen en 
sportartsen in de eerste lijn.

Peritoneaal dialyse: 
geïnformeerd kiezen
Het centrum voor chronische nierinsufficiëntie 
was in 2013 finalist voor de ‘MSD Health 
Literacy Well Doneaward’. De Award 
bekroont een innovatieproject inzake 
‘gezondheidswijsheid’.  Het dialyseteam nam 
in 2012-2013 een reeks initiatieven inzake 
gezondheidseducatie. Het team werkte 
een informatie- en vormingspakket uit over 
de verschillende dialysevormen met hun 
voordelen en beperkingen. Het pakket bevat 
modules voor de brede bevolking en patiënten, 
en modules voor zorgprofessionals. Het doel is 
om de patiënt met terminale nierinsufficiëntie 
de mogelijkheid te bieden om de voor hem 
of haar meest optimale behandeling te 
kiezen, rekening houdend met zijn/haar 
niveau van zelfstandigheid. Geïnformeerde 
keuze leidt tot verhoogde therapietrouw en 
participatie, en uiteindelijk tot een betere 
gezondheidstoestand.

Geïntegreerde patiëntliften voor optimaal comfort
In 2013 werd ook de dienst geriatrie volledig vernieuwd. Op geriatrie verblijven -meer dan 
op andere afdelingen- minder mobiele patiënten, vaak met verhoogd valrisico. Belangrijk 
was dan ook, om de beschikbare ruimte maximaal te benutten. Zo kregen de sanitaire 
cellen een extra brede toegang met een schuifdeur, in plaats van een gewone deur.  In 
elke kamer, boven elk bed, kwam ook een rail met tillift. Een oplossing die het comfort van 
patiënten en medewerkers voelbaar verhoogt.

Masterplan nieuwbouw 
& verbouwingen 
Het masterplan ‘nieuwbouw & 
verbouwingen’ (2010-2015) was in 
2013 op kruissnelheid. Kwaliteit, 
duurzaamheid, comfort en hedendaags 
design zijn de sleutelcriteria bij de 
vele bouwprojecten. Eind 2013 waren 
alle verblijfsafdelingen vernieuwd 
en intussen is ook een gloednieuw 
operatiekwartier geopend. 
Het operatiekwartier is volledig 
gedigitaliseerd en biedt meer ruimte 
en meer privacy, wat de kwaliteit en 
de patiëntveiligheid ten goede komt. 
De opendeurdag voor de bevolking 
kende een groot succes. 
Om onze patiënten en bezoekers te 
informeren publiceren we halfjaarlijks 
een Bouwkrant die via displays, 
website en e-mailings breed wordt 
verdeeld.

Voortrekker in 
patiëntenparticipatie 
In 2013 ontwikkelde az Sint-Blasius een 
Charter over het betrekken van de patiënt. 
We willen niet enkel toelaten dat patiënten 
deelnemen aan beslissingen en handelingen 
in hun zorg, we willen dit aanmoedigen en 
de patiënt hierin versterken. Ook in de sector 
groeit dit gedachtengoed aan belang. De 
patiënt is de belangrijkste partner in de zorg: 
als hij/zij betrokken wordt, meedenkt en 
meewerkt, gaat alles veel beter. 
In 2013 organiseerde Zorgnet Vlaanderen een 
symposium over patiëntenparticipatie met 
onder meer 4 films over praktijkvoorbeelden, 
waarvan een best practice patiënteneducatie 
en -participatie in az Sint-Blasius. Sinds 8 
jaar organiseert orthopedie maandelijks de 
sterk geapprecieerde preoperatieve heup- 
en knieklassen, voor patiënten bij wie een 
ingreep gepland is. 

Focusgroepen
az Sint-Blasius betrekt patiënten op verschillende 
niveaus:  patiëntentevredenheidsmetingen (met 
benchmarks); focusgroepen rond zorgthema’s; 
jaarlijks panelgesprek met diverse stakeholders; 
conversatie via website en social media, met 
aandacht voor feedback en vraagstelling.
In de focusgroepen wordt naar de ervaringen 
gepeild rond een aantal zorgitems bij een groep 
patiënten. Een meerwaarde is hier de mogelijkheid 
tot wederzijdse interactie tussen de patiënten. 
Diverse zorgpaden werden aldus getoetst, o.a. 
‘heupprothese’, ‘knieprothese’, ‘vaginale bevalling’ 
en ‘rugchirurgie’. Resultaten van de focusgroepen 
leidden reeds tot belangrijke verbeteracties. 

Opnieuw: VOKA milieucharter
Op 20 juni 2013 behaalde az Sint-Blasius  voor 
de derde opeenvolgende maal het VOKA 
milieucharter: een erkenning van vergaande 
en volgehouden inspanningen op het gebied 
van duurzaamheid. az Sint-Blasius is het 
enige ziekenhuis in België dat een dergelijk 
rijtje erkenningen kan voorleggen. Om het 
milieucharter te behalen moeten bedrijven 
werken conform de geldende milieuwetgeving 
en jaarlijks minstens vier acties uitvoeren in 
verschillende milieuthema’s. Basisprincipe 
hierbij is dat de acties niet alleen een 
meerwaarde hebben voor het leefmilieu, maar 
ook economisch lonend zijn voor het bedrijf. Een 
pluim op de hoed voor het ecoteam!

Website bekroond
Het ziekenfonds CM onderzocht de 
websites van alle Belgische ziekenhuizen. 
Vooral de informatie over financiële 
aspecten van een ziekenhuisopname 
en over patiëntenrechten werden 
bekeken. Daarnaast was ook de 
gebruiksvriendelijkheid van de websites 
een belangrijk punt. Op basis van deze 
criteria kregen vijf ziekenhuiswebsites 
een onderscheiding, waaronder deze 
van az Sint-Blasius. 
Intussen werken we verder aan  de 
voortdurende verbetering van de site. 
Ook de aanbevelingen van het Vlaams 
Patiëntenplatform hanteren we hierbij 
als leidraad.

Talent management
De Human Resources afdeling 
introduceerde in 2013 een 
vernieuwde evaluatiecyclus voor 
de 1268 medewerkers van az Sint-
Blasius. Het jaargesprek gebeurt nu 
jaarlijks tussen elke medewerker 
en leidinggevende, op basis van 
functieanalyse en functieprofiel. 
Het gesprek focust op de 
wisselwerking tussen persoonlijke 
doelstellingen en verwachtingen en 
ziekenhuisbrede programma’s.  Ook 
in het medisch departement wordt 
een evaluatiecyclus uitgewerkt.

Accreditering: 
een middel, geen doel
az Sint-Blasius bereidt zich volop voor op 
accreditering via de sterk gereputeerde Joint 
Commission International (JCI). Accreditering 
is een vrijwillig proces waarbij een ziekenhuis 
zich laat doorlichten in alle domeinen 
van patiëntenzorg en management. De 
internationaal aanvaarde JCI-vereisten 
bepalen voor elke medewerker de norm in 
kwaliteit en patiëntveiligheid en stimuleren 
ons zo tot uitmuntende zorg voor elke patiënt. 
Ook met leveranciers en externe partners 
(bv. voor schoonmaak, voeding, linnen, 
patiëntenvervoer) worden afspraken gemaakt 
m.b.t. kwaliteitsvolle dienstverlening voor 
onze patiënten.
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